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Този информационен документ за застрахователен продукт е наличен на интернет страницата на
застрахователя: www.uniqa.bg, представлява кратко обобщение и не е изчерпателен. Пълната
Преддоговорна и Договорна информация за продукта включително детайли и специфики относно конкретни
покрития, начин на плащане и т.н се намират в други предоставени на клиента документи, като например:
Общи условия, Специални условия, Застрахователна полица и др.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка Всички рискове на предприемача е застрахователен продукт, предназначен за строителни
обекти на физически или юридически лица, осигуряващ застрахователна защита срещу материални вреди
на обектите, вследствие на внезапно и непредвидимо настъпило събитие от всякакъв характер, с
изключение на изрично изключените в полицата и приложимите общи условия, отговорност към трети лица
възникнала в пряка връзка с извършваните строителни дейности и в непосредствена близост до
строителната площадка, както и бъдеща загуба на печалба на инвеститора, предизвикана от настъпило
застрахователно събитие.
Какво покрива застраховката?
Секция I – Материални вреди:
 Всяка пряка, внезапно и непредвидимо
настъпила вреда по застрахованото
имущество, която Застрахованият не е
можел да предвиди и срещу която не е
можел да предприеме адекватни
предпазни мерки, с изключение на тези
вреди, описани в изключенията на
Общите условия, допълнителните
клаузи, застрахователната полица и
добавъците към нея.

Какво не покрива застраховката?
 Събития, настъпили преди началото на
застраховката;
 Вреди вследствие на военни действия,
гражданска война, стачки;
 Ядрена реакция, радиация, радиоактивно
замърсяване;
 Съзнателно действие или бездействие;
 Пълно или частично прекъсване на
работа;
Секция I – Материални вреди:
 Косвени щети;
 Вреди вследствие на грешки в
проектирането;
 Вреди вследствие на изхабяване, корозия,
окисляване и умора на материалите,
влошаване на качествата им поради
неупотреба или от обичайните
атмосферни влияния.

Секция II – Отговорност към трети лица:
 Всяко внезапно телесно увреждане на
трети лица (включително смърт) и всички
внезапни материални щети на
имущество на трети лица, причинени в
пряка връзка с извършваните строителни
работи на обекта, с изключение на
описаните в изключенията на Общите
условия, допълнителните клаузи,
застрахователната полица и добавъците
към нея.
Секция III – Бъдеща загуба на печалби на
инвеститора:
 Действително загубената брутна
печалба на инвеститора, която възниква
поради намаляване на оборота и
увеличаване на разходите по дейността,
ако през срока на застраховката, посочен
в полицата, застрахованите строителни
работи или част от тях са претърпели
загуба или вреда, покрити по Секция I,
което води до забавяне на началото
и/или нарушаване на експлоатацията на
застрахования обект.

Секция II – Отговорност към трети лица:
 Вреди вследствие на вибрации,
отстранени или отслабени подпори;
 Вреди причинени от ППС с право за
движение по пътищата, плавателен съд
или самолет.
Секция III – Бъдеща загуба на печалби на
инвеститора:
 Ограничения наложени от властите;
 Липса на налични средства за строежа.



Има ли ограничения на покритието?
Пътни превозни средства (ППС)
регистрирани за движение по националната
пътна мрежа, плавателни съдове или
самолети.
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Къде съм покрит от застраховката?

 Територията на Република България на адреса (адресите), посочен/и в полицата.

Какви са задълженията ми?


Да определя застрахователната сума и да я посоча;



Да дам писмено пълни и изчерпателни отговори на поставените от Застрахователя въпроси;



Да полагам грижа за застрахованото имущество и да спазвам изискванията за безопасност;



Да взема мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди и намаляване на размера
им, в случай на събитие;



Да допусна Застрахователя за извършване на оглед след настъпване на застрахователно
събитие и да предоставя поисканите от него документи, пряко свързани с установяване на
събитието и размера на вредите.

Кога и как плащам?
При сключване на застрахователния договор, заплащам пълната премия или първа вноска от нея,
ако е уговорено разсрочено плащане, а следващите разсрочени вноски – най-късно на датите,
посочени в застрахователната полица.
Плащането се извършва по банков път или в брой.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица
за начало на застраховката, при условие че е платена цялата дължима премия или първата вноска от
разсрочената застрахователна премия. Застрахователното покритие автоматично приключва за
частта от застрахованите договорни работи, които са приключени, включени или пуснати в действие,
като самият договор се прекратява окончателно в 24.00 часа на деня, означен за край на
застраховката.
При неплащане на разсрочена вноска на падежа, посочен в застрахователната полица,
застраховкaта се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа без писмено
предупреждение.

Как мога да прекратя застраховката?
Застрахователният договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от
страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза
в сила от края на текущия застрахователен период.

